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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Perguruan tinggi merupakan organisasi nirlaba yang tidak memiliki 

struktur seperti perusahaan-perusahaan swasta namun memiliki siklus yang 

panjang. Menurut Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang pendidikan 

tinggi bahwa perguruan tinggi merupakan organisasi satuan pendidikan, yang 

menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Terkait dengan fungsi utamanya yaitu produksi dan 

penyebaran pengetahuan, perguruan tinggi perlu meningkatkan daya saing dan 

juga pelayanan, serta perguruan tinggi harus melaporkan kepada pemangku 

kepentingan apa yang telah terjadi pada perguruan tinggi dari sudut pandang 

pengembangan pengetahuan dan berkontribusi terhadap transparasi serta 

meningkatkan kepercayaan (Constatin, 2005). 

      Intellectual Capital mulai berkembang di Indonesia semenjak munculnya 

PSAK 19 mengenai asset tak berwujud. Pada saat ini banyak perguruan tinggi 

yang menggunakan aset tidak berwujud (intangible assets) sebagai aset yang 

paling bernilai dalam kelangsungan perguruan tinggi tersebut. Terkadang 

mereka tidak mengerti sebenarnya aset tidak berwujud yang mereka gunakan 

merupakan komponen dari intellectual capital (misalnya software di dalam 
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komputer untuk operasi perusahaan yang merupakan bagian structural 

capital) dan nantinya komponen tersebut akan menjadi dasar dalam pelaporan 

IC. Beberapa contoh dari asset tak berwujud antara lain, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak 

kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang. Contoh 

lain, piranti lunak, computer, hak paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak 

pelayanan jaminan, hak memancing, kuota impor, waralaba, hubungan dengan 

pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan dan hak pemasaran.  

      Menurut Zulkarnaen dan Mahmud (2013) pelaporan IC merupakan salah 

satu unsur dari pelaporan sukarela tersebut. Meskipun bukan termasuk laporan 

yang cukup mendasar dalam sebuah  laporan tahunan, namun laporan sukarela 

dianggap cukup mewakili dalam menjawab  kebutuhan  informasi yang  lebih  

luas  bagi  para  pengguna  laporan  tahunan  tersebut. Dalam kenyataanya  

semenjak pemerintah menegaskan peraturan mengenai perlakuan dan 

pengungkapan  IC yang  dituangkan  dalam  IAS  38  atau  PSAK  pasal  19,  

ternyata  sampai  saat  ini  masih  terdapat keterbatasan  atas  kesadaran  dari  

pemangku  kepentingan  mengenai  pentingnya  IC.  

      IC berperan penting sebagai kunci sukses dan pemicu penciptaan nilai 

sebuah perguruan tinggi. IC yang ditunjukkan oleh kemampuan kolektif 

karyawan dan system informasi di perusahaan mengandung informasi relevan 

bagi pengambilan keputusan investor (Abeysekera, 2008). Pengungkapan IC 
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menjadi sangat penting karena menjelaskan berbagai aktivitas perguruan 

tinggi guna menarik investor, serta sebagai dasar pertimbangan manajemen 

untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi.  

      Dalam Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 (revisi 2010) 

yaitu mengadopsi seluruh peraturan dalam IAS 38 tentang intangible Assets 

per 1 Januari 2009 yaitu membahas tentang aset tak berwujud, secara tidak 

langsung Intellectual Capital telah diakui seperti menjelaskan tentang 

masalah goodwill. Namun, didalam peraturan tersebut tidak mengungkapkan 

komponen IC secara keseluruhan. Dalam pengukuran pelaporan intellectual 

capital tidak serta merta melakukan pengukuran begitu saja karena adanya 

keterbatasan dalam melakukan pengukuran IC tersebut. Salah satu 

pengukuran yang digunakan dalam mengukur IC adalah dengan menggunakan 

instrumen Intellectual Capital Disclosure yaitu framework 46 item atau bisa 

disebut juga ICD-In (Intellectual Capital Disclosure Indonesia). Menurut 

Ulum (2011) skema ini dibagi menjadi 3 kategori : kategori Human Capital 8 

item, kategori Structural Capital 23 item, dan kategori Relational Capital 15 

item. 

      Puspihati dkk. (2011) meneliti tentang pengungkapan IC pada website 

perguruan tinggi negeri di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Institut 

Teknologi Bandung dan Universitas Gajah Mada, peneliti ini menggunakan 

komponen yang mengacu kepada Leitner (2002) yang terdiri dari 39  

item.hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik pengungkapan IC pada 
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official website tergolong rendah. Hal ini bisa dibuktikan dengan total 

pengungkapan komponen di universitas belum ada yang mencapai skor 

maksimal, persentase pengungkapan tertinggi belum mencapai 50% dari 

jumlah item IC universitas. Selain itu, disetiap komponen belum 

menunjukkan pemerataan, banyak komponen yang belum diungkapkan oleh 

tiga perguruan tinggi tersebut. 

      Bezhani (2010) meneliti pada 119 universitas di Inggris yang terdaftar di 

The Sunday Times University Guide 2006 di situs web “TIMES” dengan 

menggunakan framework Intellectual Capital untuk universitas di Eropa. 

Hasilnya pada kategori human capital tertinggi adalah akademik dan staf 

penelitian. Structural capital terbanyak menungkapkan tentang investasi 

dalam perpustakaan, dan relational capital paling banyak pengungkapannya 

adalah kerjasama mitra baru dan konferensi yang diselenggarakan. 

      Dengan demikian penelitian ini menganalisis pengungkapan Intellectual 

Capital pada perguruan tinggi berdasarkan umur perguruan tinggi, keberadaan 

profit center dan status perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang akan 

dianalisis, peneliti memilih yang berada di Indonesia dan Singapura sebagai 

objek penelitian, peneliti memilih Negara pembanding adalah Singapura 

sebab Negara tersebut memiliki Human Development Index (HDI) yang 

tinggi, sehingga pengungkapan IC adalah mandatory. Penelitian ini 

menggunakan IC universitas, dengan menggunakan 46 item, yang 



5 
 

 
 

dikonstruksi oleh Ulum (2011), komponen tersebut merupakan modifikasi 

dari Leitner (2002).     

 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan judul penelitian di atas, maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengungkapan Intellectual Capital pada perguruan tinggi di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pengungkapan Intellectual Capital pada perguruan tinggi di 

Singapura? 

3. Bagaimana perbandingan Intellectual Capital perguruan tinggi di 

Indonesia dan Singapura? 

4. Bagaimana pengaruh umur perguruan tinggi, keberadaan profit center, 

dan status perguruan tinggi terhadap pengungkapan Intellectual Capital di 

Indonesia  dan Singapura? 
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C. Batasan Masalah 

      Agar tidak menyimpang dari pembahasan, maka batasan masalah hanya 

berdasarkan pada Umur Perguruan Tinggi, Keberadaan Profit Center dan 

Status Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi di Indonesia dan Singapura 

terhadap pengungkapan Intellectual Capital. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan pengungkapan Intellectual Capital pada perguruan 

tinggi di Indonesia  

2. Untuk menjelaskan pengungkapan Intellectual Capital pada perguruan 

tinggi di Singapura  

3. Untuk menjelaskan perbandingan Intellectual Capital pada perguruan 

tinggi di Indonesia dan Singapura 

4. Untuk menjelaskan pengaruh umur perguruan tinggi, keberadaan profit 

center, dan status perguruan tinggi terhadap pengungkapan Intellectual 

Capital di Indonesia  dan Singapura 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi 

manajemen perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas 

pengungkapan intellectual dalam official website. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi dan 

memperkaya ilmu pengetahuan di Indonesia dan Singapura berkaitan 

dengan tingkat pengungkapan intellectual capital, serta untuk menarik 

perhatian para mahasiswa. 

3. Bagi investor, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


